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Nefronun basitleştirilmiş yapısı
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Akut böbrek yetmezliğinin sınıflandırması

3

3

İlaçların böbrekler üzerine etkileri
z Böbrekler vücut ağırlığının %0.5’ini oluştursalar da kardiyak

outputun %25’i böbreklerden geçer. Bu nedenle ilaçların
böbreklere hasar verebilmesi, böbrek yetmezliğinin de ilaç
etkilerini değiştirebilmesi sürpriz değildir.
z İlaçların böbrek fonksiyonları üzerine çeşitli şekillerde olumsuz
etkileri olabilir. İlaçlarla oluşan nefrotoksik etkiler hemen her
böbrek hastalığını taklit edebilir.
z Bu nedenle herhangi bir hastada böbrek yetmezliği tablosu
gelişirse ayırıcı tanıda ilaç yan etkileri de yer almalıdır. Bu
durum göz önüne alınmadan sebep olan ilaç sürdürülürse
hastanın böbrek yetmezliği kötüleşebilir ve irreversibl böbrek
hasarı oluşabilir.
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Böbrekler üzerine direkt biyokimyasal
etkiler oluşturan ilaçlar
z Ağır metaller (cıva, altın, demir, kurşun)
z Antibiyotikler (aminoglikozitler, amfoterisin, sefalosporinler)
z İyotlu radyolojik kontrast maddeler
z NSAİ ilaçlar (fenasetin, parasetamol ve diğerleri)
z Solventler (benzin, karbon tetraklorür, etilen glikol)
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Böbrekler üzerine indirekt biyokimyasal
etkiler oluşturan ilaçlar
z Sitotoksik ve ürikozürik ilaçlar tübüllerde ürat çökelmesine

neden olabilir.
z Kalsiferol hiperkalsemi oluşturarak böbreklerde kireç taşı
çökelmesine neden olabilir.
z Diüretik ve laksatiflerin kullanımı sodyum ve potasyum
azalmasına sekonder olarak tübül hasarı oluşturabilir.
z Antikoagülan kullanımı böbreklerde kanama oluşturabilir.
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Böbreklerde alerjik mekanizmalarla hasar
oluşturan ilaçlar
z Altın tuzları
z Fenitoin
z Hidralazin
z İsoniazid
z Penisilinler
z Penisillamin
z Probenesit
z Rifampisin
z Sülfonamidler
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Böbreklerde alerjik mekanizmalarla hasar
oluşturan patolojiler
z Arteritler
z Glomerülitler
z İnterstisyel nefritler
z Sistemik lupus eritematosus
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Vaskülit yaparak böbrek hasarı yapabilen
bazı ilaçlar
z Allopurinol
z İsoniazid
z Sülfonamidler
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BUN ve kreatininde yanıltıcı artışlar
z Bazen BUN ve kreatinin düzeylerinde böbrek yetmezliği

olmadan artış gerçekleşebilir.
z Glukokortikoidlerin katabolik etkileri veya tetrasiklinlerin
antianabolik etkileri BUN konsantrasyonunu yükseltebilir.
z Simetidin, kreatinin eliminasyonunu engelleyerek plazma
kreatinin konsantrasyonunu yükseltebilir.
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Böbrek perfüzyonunda düşme I
z Sistemik hipotansiyon veya kardiyak outputta düşmeye yol açan

herhangi bir ilaç böbrek perfüzyonunu bozabilir. Bu durum önce
prerenal azotemiye, daha sonra da akut böbrek yetmezliğine yol
açabilir.
z Böbrek kan akımı önemli ölçüde düştüğü zaman glomerüler
filtrasyonun azalmaması, böbrekte oluşan anjiotensin II’ye
bağlıdır. Anjiotensin II, glomerüler arteriolü kasar ve afferent
arteriolde gevşemeye yol açan prostasiklin salınımına yol açar.
z Bilateral renal arter stenozu veya ağır kalp yetmezliği olan
hastalarda ACE inhibitörü kullanılırsa akut oligürik böbrek
yetmezliği oluşabilir.
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Böbrek perfüzyonunda düşme II
z Hastada hipovolemi varsa böbrek perfüzyonu renal vasküler

endotelde sentez edilen prostasikline bağımlı hale gelir. Bu
durumlarda NSAİ ilaçlarla prostasiklin sentezi engellenirse
böbrekte vazokonstriksiyon yapabilen otakoidlerin etkileri geri
çevrilemez ve böbrek perfüzyonu akut ve bazen şiddetli olarak
düşer.
z Bu durum konjestif kalp hastalığı, siroz , böbrek yetmezliği ve
nefrotik sendromda da oluşabilir.
z Siklosporin bilinmeyen bir mekanizmayla böbrekte
vazokonstriksiyon yapar. Bu durumun siklosporinin oluşturduğu
progresif böbrek yetmezliğine ne derece katkıda bulunduğu tam
olarak bilinmemektedir.
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Nefrotik sendrom yapabilen bazı ilaçlar
z Altın tuzları
z Ketoprofen
z Fenindion
z Penisilamin
z Kaptopril
z Probenesid
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Glomerüler hasar I
z Glomerüller kapiller yumak çok geniş bir yüzey alanına sahip

olduğu için dolaşımdaki immün kompleksler kolayca ulaşır ve
glomerüler hasar meydana getirebilir. İlaçlar toksik (başka bir
deyişle bilinmeyen) mekanizmalarla veya glomerülonefrit
oluşturarak glomerüler hasar oluşturabilirler. Glomerüler hasarın
derecesinin belirlenmesinde en güvenilir yöntem kreatinin
klirensi ölçümüdür.
z Toksik mekanizmalar sonucu böbrek perfüzyonunda düşmelerin
yanısıra nefrotik sendrom da oluşabilir. NSAİ ilaçların uzun süre
kullanımında nefrotik sendrom oluştuğu gözlenmiştir.
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Glomerüler hasar II
z Altın tuzları ve penisilinamin bilinmeyen mekanizmalarla

proteinüri yapabilir. Bu nedenle bu ilaçları kullanan hastalarda
durumu irreversibl olmadan yakalamak için hastaların
proteinürisi izlenmelidir.
z Sülfonamidler nadiren vaskülit oluşturarak glomerüler hasar
yapabilir. Prokainamid, hidralazin, isoniazid ve fenitoin gibi bazı
ilaçlar lupus eritematosus yapabilir. İlaçlarla oluşturulan lupusta
gromerülonefrit görülürken, spontan olarak oluşan lupusta
henüz bilinmeyen bir nedenle glomerülonefrit oluşmamaktadır.
z Benzin dahil olmak üzere organik solventler renal tübüler hasar
ve glomerüler membrana karşı antikor oluşturarak
glomerülonefrit yapabilir; bu duruma akciğer tutulumu da
eklenebilir (örn. Goodpasture sendromu).
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Tübüler hasar I
z Günde ortalama 1800 litre glomerüler filtratı 1.5 litre idrara

dönüştüren renal tübüller vücuttaki diğer hücrelere göre
toksinlerle çok daha fazla karşılaşırlar. Filtrattaki suyun en
büyük kısmının geri emildiği proksimal tübül toksinlerle en
yüksek oranda karşılaşır.
z Aktif transport mekanizmaları salisilatlar ve sefalosporinler gibi
asitleri ve aminoglikozitler gibi bazları renal tübüler hücreler
içinde konsantre eder.
z Ağır metaller ve radyolojik kontrast maddeler de bu bölgede
hasar oluşturabilir.
z Proksimal tübüler hasar oluşursa idrarda glikoz, fosfat,
bikarbonat ve amino asitlerin atılımı artar.
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Tübüler hasar II
z Renal medulladaki ters yönlü akımlar ve değiştirici sistemler

bazı ilaçların birikmesine neden olabilir.
z Analjezik nefropatisi öncelikle renal medullaya zarar verir.
z Lityum ise distal tübülde hasar oluşturur.
z Medullada ve distal tübülde oluşan hasarlar böbreğin asit idrar
yapabilme yeteneğini azaltır.
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Tübüler nekroz yapabilen bazı ilaçlar
z Amfoterisin B
z Radyoaktif iyotlu kontrast maddeler
z Aminoglikozitler
z Sefaloridin
z İV immünoglobulin
z Siklosporin
z Metoksifluran
z Sülfonamidler
z Polimiksinler
z Tetrasiklinler
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Tübüler obstruksiyon
z Bazı fiziksel ve kimyasal koşullar oluşursa ilaçlar tübüler lümen

içinde çökelebilir.
z Metotreksat düşük pH değerlerinde daha az çözünür ve idrar
asit olduğu zaman nefronun distal kısımlarında çökebilir. Benzer
bir şekilde fazla miktarda ürik asit oluştuğu ve idrarla atıldığı
zaman ürat nefropatisine yol açabilir. Şimdi kemoterapi
rejimlerine başlanırken birlikte ksantin oksidaz inhibitörü
allopurinol de başlandığından idrarla ürik asitten daha fazla
çözünür olan hipoksantin atılmakta ve çökelme sorunu
yaşanmamaktadır.
z Antiretroviral ajan indinavir kullanıldığında da kristal nefropatisi
görülebilmektedir.
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İnterstisyel hasar
z Birçok ilaç interstisyel nefrit oluşturabilir. Nonsteroidal

antiinflamatuar ilaçlar arasında ilk olarak fenasetinin analjezik
nefropatisi yaptığı saptandı ve ilaç piyasadan çekildi.
z Ağır metallerden özellikle kurşun interstisyel nefropatiye yol
açabilir.
z Penisilinler başta olmak üzere birçok ilacın alerjik
mekanizmalarla interstisyel nefrit yaptığı saptanmıştır.
z Bazı durumlarda renal tübüler bazal membrana karşı antikorlar
saptanmıştır. İmmünolojik mekanizmalarla olan nefritlerde
eozinofili veya eozinofilüri saptanabilir.

27

28

27

28

14

Toplayıcı kanallara verilen hasarlar I
z Minerallerin toplayıcı kanallarda çökeldiği ve idrar yolu taşları

oluşturabildiği gibi ilaçlar da çökelerek taş oluşumu için çekirdek
oluşturabilirler.
z Bu risk özellikle idrar akımı düşük olduğu zaman ve ilaçlar
idrara yüksek konsantrasyonlarda geçiyorsa gözlenir.
z Bu duruma en klasik örnek olarak sülfonamidler gösterilebilir.
z Allopurinolün aktif metaboliti olan oksipurinol ve triamterenin de
böbrek taşı oluşumuna yol açabildiği saptanmıştır.
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Toplayıcı kanallara verilen hasarlar II
z Bazı ilaçlar ürik asit sekresyonunu arttırarak ürik asidin

çökelmesi ve hasar oluşturmasına yol açabilirler.
z Özellikle lenfomalarda olduğu gibi çeşitli malignensilerde büyük
miktarda nekroz oluşursa akut böbrek yetmezliği oluşabilir
(tümöz lizis sendromu).
z Bu hastalarda allopurinol kullanılırsa ürik asit oluşumu azalır;
yeterli hidrasyon yapılırsa ve idrar alkalileştirilirse ürik aside
bağlı riskler azaltılabilir.
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Böbrek yetmezliği olan hastalarda ilaç
kullanımı
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Böbrek yetmezliğinde ilaçlar:
z Böbrek yetmezliğini arttırabilirler.
z Böbrekten atılamadığı için birikebilirler.
z Etkisiz olabilirler (örn. tiazitler, ürikozürik ilaçlar)
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Böbrek yetmezliği ve ilaç eliminasyonu
z Kendi veya metabolitleri suda çözünen veya konjugasyon

reaksiyonlarıyla suda çözünür hale gelen pek çok ilaç
böbreklerle atılır. Bu nedenle böbrek yetmezliğinde bu ilaçlar
veya metabolitleri birikebilir. Problemler özellikle toksik ve büyük
ölçüde böbreklerle atılan ilaçlarda ortaya çıkar.
z İlaçların plazmadaki veya hedef dokulardaki
konsantrasyonlarının böbrek yetmezliği olmayan hastalarınkine
benzer düzeylere düşürülmesi için önlem alınmalıdır.
z Böbrek yetmezliğinde ilaçların aktif veya toksik metabolitleri de
birikebilir (örn. asebutolol, diazepam, varfarin, meperidin). Bu
nedenle böbrek yetmezliği olan hastalarda aktif metaboliti olan
ilaçlardan kaçınılması doğru olabilir.
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Doz rejimleri
z Böbrek yetmezliği olan hastalarda çoğunlukla ilacın başlangıç

veya yükleme dozunun ayarlanması gerekmez. Ancak, bu
hastalarda ilaçların birikmesini ve toksik etkiler göstermesini
önlemek için genellikle sürdürme dozunun azaltılması gerekir.
Hastalarda böbrek yetmezliği nedeniyle plazma yarılanma
ömürleri uzadığı zaman kararlı durum konsantrasyonuna
ulaşma sürelerinin de uzayacağı dikkate alınmalıdır.
z Aminoglikozitler ve digoksin gibi bazı ilaçlar için böbrek
yetmezliğinde nasıl davranılmasını gerektiğini gösteren
kılavuzlar vardır. Hastalarda tedavinin bireyselleştirilmesi için
serum konsantrasyonlarının ölçülmesi yardımcı olur, ancak en
önemlisi her hastada etkinlik ve güvenilirlik detaylı olarak
değerlendirilmelidir.
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Hastalarda uygulanan ilacın toplam dozunun azaltılması için genel yaklaşımlar:
1. Hastanın dozu sabit bırakılırken dozlam aralığı uzatılabilir.
2. Hastanın dozu azaltılırken dozlam aralığı sabit bırakılabilir.
z Eğer ilacın plazmada sabit konsantrasyonda kalması büyük

önem taşıyorsa en güvenilir yol intravenöz infüzyondur.
z Eğer hastalarda proteinlere büyük oranda bağlanan bir ilaç
kullanılıyorsa, hipoproteinemi varsa ya da şiddetli böbrek
yetmezliğinde metabolitleri birikip ilaçlarla proteinlere
bağlanma bölgeleri için yarışıyorsa özel dikkat gösterilmelidir.
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Teşekkürler
Sunuyu www.onersuzer.com adresinden alabilirsiniz.

45

45

23

